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  Maio: Mês do trabalhador

Valorize-se, servidor!
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Maio é o mês do trabalhador e da trabalhadora, 
pois logo no dia 1º se celebra o seu dia. 
Contudo, mais do que celebrações, maio é um 
mês onde devemos intensificar as lutas por 
melhores condições salariais e de trabalho. 

Nós, servidores públicos, devemos estar em 
constante alerta, afinal de contas, prestamos 
serviço ao público, e, portanto, precisamos ter 
condições dignas de trabalho. Os gestores 
ainda não compreenderam que um servidor feliz 
certamente realizará melhor o seu trabalho e 
isso acarretará um contribuinte satisfeito.

Mas como ser feliz em condições de trabalho tão 
adversas, tendo que atender as pessoas com 
condições precárias, quer pelo pequeno 
número de servidores em alguns setores, quer 
pela falta de condições de se prestar um serviço 
humanizado com qualidade, quer pelo assédio 
moral de muitas chefias, que não perdem a 
oportunidade de criar o terror impondo sua 
autoridade, principalmente com os servidores 
em estágio probatório? Realmente não dá pra 
ser feliz.

Trazemos nesta edição o relato da reunião 
ocorrida entre o Prefeito e os motoristas com a 
presença do sindicato. Apesar de ter sido um 
momento importante para a categoria ainda não 
se conseguiu uma situação que minimize as 
perdas salariais dos últimos anos.

18 de maio, Dia de Enfrentamento ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
dia de intensificar a mobilização, visando a 
denúncia dos casos de exploração. Em nosso 
país ainda é grande a estatística dos casos 
envolvendo a violação dos direitos de crianças e 
adolescentes, por isso precisamos romper mais 
e mais a barreira do silêncio.

Nossa luta é continua e precisamos estar cada 
vez mais unidos. O sindicato está atento e 
disponível às lutas dos servidores. Temos que 
nos valorizar e nos fortalecer... "nada a temer 
senão o correr da luta”...

Boa leitura!

Direção do Sindserv-RO

                                                                                  

Editorial
Sindserv-RO participa de  Seminário de 

Educação
O Coordenador Geral de Organização do Sindicato 
dos Servidores Públicos de Rio das Ostras, Renê 
Dutra, participou da mesa de abertura do I Seminário 
de Educação organizado pelo Sindicato dos 
Professores da Rede Particular de Macaé e Região 
(SINPRO). O seminário aconteceu no dia 27 de abril, 
na Faculdade Cenecista. O painel central debateu o 
“Plano Nacional de Educação: desafios e 
Perspectivas”. Entre os painéis de discussão, foram 
abordados temas como  Assédio Moral, Saúde do 
Professor e Bullying.

Prefeitura contrata agentes sanitários 
Depois de aparecer na imprensa nacional como 
cidade com epidemia de Dengue, a prefeitura não 
pode fingir que nada acontecia e rapidamente 
contratou 88 Guardas Sanitários para compor o 
quadro da Secretaria Municipal de Saúde. As 
contratações têm prazo de três meses e devem-se a 
ao significativo aumento do número de casos de 
Dengue notificados no município. Segundo a 
prefeitura até abril deste ano foram registrados 956 
casos da doença na rede municipal de saúde. Com as 
novas contratações, a prefeitura conta hoje com 240 
agentes na Vigilância em Saúde. Cidadão, faça a sua 
parte!

   SEMOC cria Agentes de Autoridade de Trânsito
A Secretaria de Ordem Pública e Controle Urbano 
criou o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito. 
Foram contratados  agentes. Entre outras funções, 
compete ao Agente de Autoridade de Trânsito, o 
exercício das atividades de fiscalização, operação, 
policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. 
Fica a pergunta: Se foi criado o cargo de Agente de 
Autoridade de Trânsito para desempenhar essas 
atividades, aos guardas municipais que já atuam na 
cidade compete o quê? Não teriam todos os guardas 
as mesmas atribuições?
 

Edital para contrato de Técnico de Informática
O IPASRO lançou discretamente no DO do município 
(edição de 22 a 28 de abril de 2011) edital de 
contratação para (1) uma vaga de Técnico de 
Informática para o Instituto. As inscrições 
aconteceram entre os dias 25 e 28 de abril. Será 
publicado no DO, em sua edição de 6 a 12 de maio, o 
resultado do processo seletivo. 

Notas
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O Sindserv-RO apoia esta iniciativa 

No final de abril, o Sindserv-RO lançou a Campanha de Valorização 
dos Servidores da Guarda Municipal e dos Motoristas da frota oficial 
da prefeitura. O objetivo da campanha é estimular os servidores a se 
engajarem e a permanecerem envolvidos nas mobilizações de suas 
categorias. Ambas vem realizando plenárias e assembléias no 
Sindserv-RO por questões distintas, mas comum em dois pontos 
fundamentais: tanto os guardas municipais quanto os motoristas 
exigem o fim do assédio moral praticado no local de trabalho e 
melhores condições salariais. 

Sindserv-RO faz Campanha de Valorização do Servidor

18 de abril: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio das Ostras  
realizará um debate aberto à população na Concha acústica, na Praça São Pedro, 
nos dias 17 e 18 deste mês, para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O objetivo é esclarecer a 
comunidade local sobre o tema, fomentar o debate e desenvolver ações de 
combate a este crime.
A data foi criada em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas, 
reuniram-se na Bahia para o 1º Encontro do Ecpat no Brasil. Organizado pelo 
CEDECA/BA, representante oficial da organização internacional que luta pelo fim 
da exploração sexual e comercial de crianças, pornografia e tráfico para fins 
sexuais, surgida na Tailândia, o evento reuniu entidades de todo o país. Foi nesse 
encontro que surgiu a idéia de criação de um Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual Infanto-Juvenil. O debate terá a participação do Conselho 
Tutelar de Rio das Ostras e de entidades sociais de interesse civil e de classe do 
município. Participe! 

À esquerda, a capa do folheto 
impresso em papel jornal (frente e 
verso) para a Campanha de 
Valor ização dos Guardas 
Municipais. Ao lado, a charge   
ilustra com bom humor o folheto 
desenvolvido para a Campanha 
de Valorização dos Motoristas. 
O assunto é o mesmo que vem 
m o b i l i z a n d o  G u a r d a s ,  
Motoristas muitos outros 
servidores municipais: o 
assédio moral. O Sindserv-
RO continuará investindo em 
campanhas que motivem os 
servidores a seguirem em 
ação contra o autoritarismo, 
o abuso de poder e o assédio moral. 
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epois de meses esperando uma data na agenda do prefeito Carlos Augusto para debaterem as diversas 
reivindicações que vem tentando levar ao conhecimento (oficialmente) do chefe do executivo, finalmente os Dmotoristas da frota oficial da Prefeitura de Rio das Ostras foram recebidos para uma reunião. 

O encontro ocorreu no auditório da prefeitura, na tarde do dia 18 de abril e teve intensa participação dos motoristas, e de 
representantes do Sindserv-RO.
O prefeito ouviu as denúncias de assédio moral feitas por dezenas de motoristas contra a chefia direta e contemporizou.  
A reunião aconteceu em clima amistoso e, ao final, a categoria conseguiu fazer com que o prefeito firmasse alguns 
compromissos, entre eles, o de dar um retorno a todos os servidores a respeito de melhorias no Plano de Cargos e 
Salários. Agora cabe a cobrança das mesmas, caso caiam no esquecimento. 

Sindserv-RO participou do encontro entre a categoria e o prefeito
Há três meses aproximadamente, o Sindserv-RO começou a receber uma série de denúncias de assédio moral de 
servidores lotados no DCVO. Alguns, novos motoristas da frota oficial em assembléia no sindicato declararam ao 
SindNovas sofrerem assédio constantemente pela chefia direta. Representado pelo Diretor de Formação Sindical, 
Paulo Henrique dos Santos e Renê Dutra, o Sindserv-RO este na reunião. 

Motoristas são finalmente recebidos pelo prefeito

O  que a categoria pediu
- Reposição salarial. Adequação dos salários com tabelas praticadas em outras prefeituras da região 
para a categoria. Hoje o salário base de um motorista da Prefeitura de Rio das Ostras é de R$ 652,39. 
A categoria reivindica um salário médio de R$ 1.200,00.
- Não favorecimento de poucos motoristas em detrimento de outros na escala de viagens. Muitos 
motoristas aguardam para entrar na escala de viagem já que isso gera uma diária, ou seja, um 
adendo no salário dos motoristas, ao final do mês. Os motoristas querem que a escala contemple 
mais servidores e não apenas alguns, que sempre se favorecem das diárias de viagem.
- Cinco diárias de gratificação de apoio para motoristas que fazem entregas de documentos entre 
outras atividades de suporte; 
-  Adicional de 40% para periculosidade;
- Construção de um alojamento para os motoristas;
- Mais respeito no ambiente de trabalho e fim do assédio moral;
- Trabalhar em veículos com condições adequadas de segurança (melhor estado do carros da frota 
oficial); 
- Avaliação de multas recebidas por uma comissão que analisará se o motorista deverá ou não 
receber a mesma;

O que o prefeito prometeu
-  Apoio jurídico ao motorista para recursos de multas recebidas;
-  Aumentar as diárias de viagens de R$ 40,00 pagos hoje para R$ 60,00;
- Pagar diária de R$ 30,00 para os motoristas que 'viajarem' distâncias com menos de 100 
quilômetros de Rio das Ostras. 
- Avaliar a proposta de melhorias no Plano de Cargos e Salários dos motoristas até agosto, 
estendendo o compromisso a todos os servidores da prefeitura; 
- Construir uma sala de estar para os motoristas (alojamento), em três meses;
- Capacitar profissionalmente os motoristas e novos servidores lotados na função com cursos e 
palestras.
- Comprar 30 carros novos para a frota oficial do município.



IPASRO: Processo que analisa desfalque de R$ 2,4 milhões em andamento
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Sindserv-RO em Brasília na Plenária 
   Nacional de Dirigentes Sindicais

 Coordenador de Organização máximo de 48h, munido de atestado do não encontrado no endereço da empresa 
Geral do Sindicato dos Servidores médico e exames, se houver. Nos casos na qual é sócio.  A precatória está em fase OPúblicos Municipais de Rio das em que o atestado ultrapassar o prazo de de cumprimento.

Ostras, Renê Dutra, participou de uma 15 dias, o servidor será encaminhado para 
reunião, este mês, com o Dr. Samuel a perícia médica do IPASRO. Os telefones O processo de número 0000980-
Oliveira, presidente do IPASRO, a fim de de contato da perícia médica do IPASRO 59.2005.8.19.0068 tramita na 2ª Vara do 
obter informações a respeito do instituto de são: (22)9968-9821, (22)2764-1310, Fórum de Rio das Ostras e está em fase de 
previdência dos servidores municipais. (22)2764-1198 e (22)2764-7436 cumprimento de precatória.

A principal novidade é que desde o mês de Processo contra a empresa Gam Na próxima edição do SindNovas 
março o IPASRO conta com uma perícia G r a d u a l  e n c o n t r a - s e  f a s e  d e  traremos uma matéria sobre o caso. A 
médica própria.  Assim, o servidor que se cumprimento de precatória advogada do IPASRO, que está à 
afastar por motivo de doença, por mais de  Na mesma oportunidade o presidente do frente do caso, Dra. Angela Marcia 
15 dias, se submeterá à perícia do Instituto. sindicato buscou informações sobre o 

Rangel, se comprometeu a dar uma andamento da ação judicial movida pelo 
entrevista esclarecendo o andamento Com o objetivo de ajudar o servidor, o IPASRO em face da Gam Gradual, 
do processo na íntegra. Instituto assumiu a responsabilidade de empresa contratada no passado para gerir 

encaminhar à administração o laudo da recursos do Instituto no mercado 
perícia médica dos servidores, até então de financeiro, e que gerou prejuízo para os O fato interessa e diz respeito a todos 
competência do próprio servidor. cofres do IPASRO. os servidores públicos municipais. E, 

considerando que hoje a prefeitura 
Da decisão do perito singular cabe recurso Foi informado pelo IPASRO que o processo tem muitos novos funcionários que 
pleiteando junta médica no prazo de três encontra-se tramitando, mas ainda em fase 

não faziam parte do quadro quando o  dias úteis e da decisão da junta de perícia de citação, uma vez que uma das partes ré 
fato aconteceu, faz-se necessário médica, não cabe recurso. O servidor ao se mudou de endereço e não estava sendo 
esclarecer o fato aos novos afastar por motivo de doença deverá encontrada.  Entretanto, recentemente o 
servidores.    comparecer primeiramente na Saúde IPASRO conseguiu o novo endereço da 

Ocupacional do município no prazo empresa e solicitou ao juiz a citação do réu 

1º de Maio: Dia do Trabalhador tem ato unificado, mas CUT fica de fora
O 1º de Maio de 2011 levou milhares de trabalhadores brasileiros às ruas das principais capitais do país. Em São Paulo, uma mega festa foi 
organizada por cinco centrais centrais sindicais, mobilizando diversas entidades dos movimentos sociais. 
Foram defendidas as bandeiras da Redução  da  Jornada; Fim  do  Fator previdenciário;  Valorização  do Salário Mínimo  e  aumento  das 
aposentadorias;  Trabalho  Decente;  Igualdade  de  direitos  e oportunidades; Valorização do serviço Público e do Servidor Público; 
Reforma Agrária e Redução da taxa de juros.
Dentre todos os atos que aconteceram no dia 1º de maio em todo o Brasil, o realizado em São Paulo foi o grande palco da celebração do Dia 
do Trabalhador. 
Orçada em aproximadamente R$ 1,5 milhão, a festa foi bancada por pelo menos quatro estatais: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Eletrobrás e Petrobrás.  Esta última desembolsou R$ 300 mil para ter o nome exposto no evento.  O tema do Dia foi a relação entre 
Brasil e África. Entre as principais atrações do evento estiveram o ator americano Danny Glover e líderes de 13 países africanos.
Em meio a guerra com outras centrais sobre o fim da contribuição sindical, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) passou o 1º de Maio 
isolada das demais entidades e fez um evento menor, reunindo não mais do que mil pessoas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. 
Até mesmo a presença de políticos ficou aquém da expectativa. Sem a presença da presidente Dilma Rousseff, com pneumonia, e do ex-
presidente Lula, o palco da CUT contou com poucos petistas do alto escalão. 
A central é a única que defende o acordo feito, ainda no governo Lula, para a extinção do imposto sindical. Pelo acordo, assinado por seis 
representantes de centrais, o repasse só seria feito enquanto não houvesse um projeto de lei acabando com o imposto sindical. 
A proposta é criar uma comissão da negociação coletiva em que o trabalhador escolhe para qual sindicato faria a contribuição. O imposto 
sindical é compulsório e equivale a um dia de jornada. 
Participaram da festa o presidente do PT, Rui Falcão, o secretário-Geral da Presidência, Giberto Carvalho, e o presidente da Câmara, 
Marco Maia. Também estiveram presentes o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e Edinho Silva, presidente do PT-SP. 
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Prestação de contas abril de 2011     2a quinzena de maio

 1ª quinzena de junho

16                    ALEX TERRA BASTOS
MAURICIO DA ROCHA SIMÃO

17 ARINELSON FIGUEIRA DO NASCIMENTO
MAGDA CORREA BARBOSA
JONASCICLEUDES OLIVEIRA SILVA

18 FLAVIA PAIVA DE CARVALHO  
VALERIA DIAS DE ASSIS 

19 ANARLI MARIANO MENDES
LUZIA MIRANDA   
MONIQUE DE PARELA MENEZES
SERGIO REIS PEREIRA

20 MARIA HELENA CABRAL
21 ELIZANGELA LEAL ROSA BARRETO  

LUCIA CRISTINA VITÓRIA DA SILVA 
22 GABRIELLA BISPO DE SOUZA 

RITA DE CASSIA MOREIRA
RODOLPHO LEANDRO LOSS DIAS
ULISSES OLIVIERI DE PAULA

24 ANSELMO ROSADO DE SOUZA
MARIMILIA PETERSEN ROCHA 
MAX DE SOUZA ROCHA 
RAMONA DE LIMA

25 FÁBIO DE OLIVEIRA RANGEL
HERBERT RAFAEL CONSTÂNCIO DE OLIVEIRA
MARA CRISTINA SOARES AMARAL 
VERÔNICA CRISTINA DE SOUZA C. LINS

26 MARIA ELIANE TORRES CAVALCANTE
27 FERNANDO DIAS DOS SANTOS 

IRIS ROCHA GALVÃO
MIRIAM RODRIGUES TEX

28 LUCIANA APARECIDA SANTOS BATALHA
MARIA HELOIZA PRATA DE S. RODRIGUES 
MARIA MIRIAM DOS SANTOS ALVES 

29 SHIRLLEY DA SILVA CAMPOS
JOSENEIDE GOMES CAVALCANTE

31 WANDERSON FIGUEIREDO SILVA

1        FLÁVIA RANGEL PORTO
MÔNICA EDUARDA M. DE OLIVEIRA
MONIQUE SANTOS SODRÉ
TEREZINHA GOMES VELASCO

2 VALÉRIA CRISTINA DIAS PERREIRA
3 FLÁVIA JUNIA FREITAS LEITÃO
4 CRISTIANE FERREIRA MARTINS BRAZ

LIZANDRA RAMOS BATISTA
MARLUS NEVES LENS CÉZAR

5 ARLINDO BEZERRA DA SIVA FILHO
MARIA LÚCIA ALVES N.DE MATTOS

6 PAULO ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS
RICARDO DA SILVA
SILEIA VANUZE DA COSTA

7 RENE DUTRA DA SILVA
ROBERTO PEREIRA INOCÊNCIO

8 ELISA DA SILVA MELES MOREIRA 
LILIAN SOARES MEDINA
LUCIANA MARCELINO DOS SANTOS
VIRNA FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO

9 ANA CRISTINA DOS SANTOS FRAGA
THAÍS BRAGANÇA MELLO COELHO

10 ANTONIO CARLOS COSTA
11 KELI CRISTINA DE ARRUDA 

LÚCIA HELENA BENJAMIM CÂNDIDO
MARILUCIA DA SILVA  FREITAS
SIRLETE BENTO

12 VÂNIA MÁRCIA PEIXOTO CHAVES
13 JORGE ANTONIO SOBRAL MORTAGUA

MONICA FEREIRA DA SILVA
14 LÍVIO ALVES DOS SANTOS
15 ELOÍZA GUILHERME GOMES BARRETO

SUELI SOARES SILVA MACEDO
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     Aniversariantes 

5.144,11R$     

9.631,30R$     

14.775,41R$  

DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR

CH 851406 - Pag. Contabilidade 371,00R$        

CH 851407 -  Pag. Aluguel  R$    2.000,00 

7 CH 851405 -  Pag. Projeto 10 anos Sindserv-RO  R$        600,00 

8 CH 851409 - Pag. Recarga de cartucho  R$          63,00 

CH 851408 - Pag. Papelaria  R$        104,40 

Débito em C/C - Pag. Embratel  R$        138,30 

12 CH 851403 - Jornalista  R$        780,00 

CH 851399 - 03 refeições e 01 caixa amplificadora  R$        444,00 

CH 851410 - Pag. Aluguel de cadeiras, mat. De limpeza, 

Iconecta
 R$          85,17 

CH 851411 - Pag. Manutenção site  R$        220,00 

15 Débito em C/C - Pag. Oi fixo  R$        161,35 

CH 851404 - Pag. Assessoria jurídica  R$    1.593,29 

CH 851412 - Pag. Gráfica  R$        729,00 

19 CH 851413 - 1º Distribuição Sindnovas nº 60  R$        100,00 

20 CH 851415 - 2º Distribuição Sindnovas nº 60  R$        200,00 

CH 851414 - Pag. Curso de inglês  R$        240,00 

Débito em C/C - Tarifa bancária  R$          34,00 

26 Débito em C/C - Tarifa de renovação de cadastro  R$          24,00 

28 Débito em C/C - Plano Vivo empresa  R$        241,94 

8.129,45R$     

SALDO ATUAL CONTA CORRENTE EM 30/04/11 6.645,96R$     

SALDO ATUAL CONTA POUPANÇA EM 30/04/11 8.327,75R$     

SALDO TOTAL DISPONÍVEL 14.973,71R$  

SALDO ANTERIOR C/C:

RECEBIMENTOS:

TOTAL

5

11

13

18

25

TOTAL DE DESPESAS

Sindserv-RO 

ebulceniC

Toda última 4a feira do mês, às 18h, na sede do Sindserv-RO, uma sessão gratuita de 
cinema com direito a debate após a exibição do filme. O Cineclube Sindserv-RO é 
mais do que um espaço de exibição de filmes; é um espaço potencializador de 
reflexão e análise social. Os filmes exibidos são cedidos pela 
Videoteca Cinema Popular Brasileiro, que conta com um 
acervo vasto de títulos nacionais de curta, média e 
longa duração. Participe! 

Este filme 
você ainda 
não viu.
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Vamos nos mobilizar pela nova 079/94 com conquistas para todos os servidores

 Neste mês iremos discutir as alterações da lei nº 79/94. As propostas vinculadas pelas edições anteriores do SindNovas demonstraram 
os principais pontos a serem debatidos, como as 40 horas, as horas extras a 100% nos feriados e no repouso semanal remunerado, as 
doenças não ocupacionais serem  incontroversamente consideradas como tempo de serviço para fins de percepção de abonos e outras 
vantagens pecuniários, a licença maternidade de seis meses, o adicional de risco unificado para a guarda de 40% e o adicional de plantão 
para os plantonistas da saúde além do combate ao assédio moral, sexual e político.
 
Enfim, vários pontos importantes de interesse de todos os servidores, ou seja, é importante a participação de vocês,  lembrando que foi 
feito um seminário amplamente divulgado pela base para discutir a proposta  apresentada pelo Sindserv-RO e a municipalidade.
 
Agora precisamos de todos os servidores para que na Câmara dos Vereadores pressionem a aprovação dos pontos que defendemos 
para que os vereadores se sintam compelidos a respeitar a vontade da maioria e viabilizar esses direitos elementares resguardados pelo 
nosso ordenamento jurídico e por ser tratarem de medidas de inteira Justiça!!!
 
Das Doenças  e das Licenças Médicas.
As licenças médicas com alta programada e a falta de exames específicos nas perícias do IPASRO, conforme atendimentos prestados 
pelos advogados do Sindserv-RO, preocupa, pois doenças crônicas e degenerativas em grau avançado e outras vem sendo tratadas com 
descaso, inclusive com perguntas do tipo - por parte de prepostos do referido órgão de previdência do município  de Rio das Ostras do tipo 
– 'qual vai ser a sua “estorinha”', como aconteceu com um servidor que ficou mais de dois anos afastado da municipalidade com hérnia de 
disco e outras doenças decorrentes do problema, sendo forçado a voltar a suas tarefas normais por uma junta que sequer examinou com 
profissionais especializados o problema do servidor, sendo avaliado com base apenas na apresentação do mesmo na junta e sem se ater 
aos inúmeros laudos específicos referentes a doença em questão.
 
A junta médica que realiza as perícias deve examiná-lo com exatidão, por especialista no problema acometido pelo servidor, sendo 
diagnosticado devidamente para fins de dar ou não alta de uma licença, ou conceder a mesma.
 
Estamos de olho.

Dr. Marco Aurélio -  Assessor Jurídico do Sindserv-RO. 

Informe Jurídico

Dia de mãe
Sabe aquele dia em que tudo vai mal?
Olhe-se no espelho! Sabe aquele dia em que o marido, ou os filhos, não te dão a mínima ou em que demonstram não precisarem 
mais de você? Aquele dia em que você desempenha o seu papel de mãe da melhor forma e ninguém percebe?
Olhe-se no espelho! Sabe aquele dia em que você precisa de um abraço apertado e ninguém te dá? Ou aquele dia em que o 
dinheiro está tão ausente que você não sabe o que fazer, mas precisa realizar um milagre mesmo sem saber como (porque se 
tem alguém na Terra que faz milagre são as mães...)!?
Num dia desses, olhe-se no espelho!
Sabe aquele dia em que você foi incompreendida? Aquele dia em que você foi desafiada a se superar?
Olhe-se no espelho! Sabe aquele dia em que você não se sente capaz?
Olhe-se no espelho! Sabe aqueles dias de angústia, que você não compartilha com ninguém? E aqueles dias em que dá vontade 
de desistir do sonho? E todos aqueles outros que parecem pertencer só a você e a mais ninguém?
Sabe aqueles dias em que se sente tão sozinha que está precisando mais de ter um colo de mãe do que de ser a mãe com o colo 
pronto?
Nestes dias, e em todos os outros, olhe-se no espelho!
Olhe-se e perceba-se como agente de transformação, como a pessoa mais importante para si mesma, como perfeitamente 
capaz, CAPAZ DE SER MÃE DE SI, com todos os poderes que isso traz, como estando rodeada de amigos, como possuidora de 
muitos bens interiores, como capaz de transformar pedra em pão, como privilegiada pela inteligência e pela capacidade de gerar 
e de sentir um amor tão profundo, como amada por Deus e por si mesma, como plenamente "auto superável" e senhora de si.
Nestes dias em que tudo parecer dar errado, olhe-se no espelho e enxergue a única pessoa capaz de mudar a própria história...
A pessoa especialmente ímpar... VOCÊ!

Keli Arruda – Professora e Psicanalista – keliarruda@hotmail.com
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Rede de Convênios para filiados
Restaurante Beira Rio – Fogão à lenha Autoescola Brasil – Essa é Show
10% de desconto Alameda Casimiro de Abreu, 910, Centro, 
Rua Jandira Moraes Pimentel, 6, Centro, Rio das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2760-8795
Rio das Ostras (RJ) SOS Parabrisa
Tel.: (22) 2764-6806, 22 8119-9982 15% de desconto
Entregamos em domicílio - Próximo à Av. Jane Maria Martins Figueira, 171, Jd. 
ponte de madeira Mariléa, Rio das Ostras (RJ) – Tel.: (22) 
Ciência Magistral – Farmácia de 2764-6137
Manipulação/ 12% de desconto Som – Insulfilm – Engates (reboque) – Kit 
Rod. Amaral Peixoto, 4680, lj. 10, Centro, Kenon – Sensor de Estacionamento – 
Rio das Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2764-2318 Alarmes  Trava elétrica e Parabrisas 
Drograria Marins – Remédio em casa nacionais e importados – Acessórios em 
sem acréscimo - Descontos diferenciados geral
Rod. Amaral Peixoto, 4567, Centro, Rio Protector Tela Mosquiteira
das Ostras (RJ) - Tel. (22) 2764-1829 Descontos diferenciados
Winnertech Informática /15% de descontos Tel.: (22) 2760-0115, (22) 9925-1162, (22) 
Tel. (22) 2771-2771 – 2771-7976  8807-7966
ML Vidraçaria Clínica de Estética Messoté
Descontos diferenciados 15% de desconto
R. Paranaíba, 580, Operário. Trabalhamos R. Paulo Viana, 31, Sl 202, Centro, Rio das 
com todos os cartões de crédito, Ostras (RJ)
Construcard Caixa e BB Crediário.  Tel.: (22) 2760-2692, (22) 2760-1050, (22) 
Tel. (22) 2764-5802, (22) 8808-6838, (22) 9929-5543 – 
8809-4439  esteticamessote@hotmail.com
Yes! Diga sim a um mundo – Inglês e Centro Odontológico Dra. Paula Baêta – 
Espanhol/ Descontos diferenciados Trazendo mais alegria aos seu sorriso  
Rod. Amaral Peixoto, 3448, Centro, Rio CRO. RJ 32601 
das Ostras (RJ) 15% de desconto 
Tel. : (22) 2771-5400, (22) 2771-9567 Clareamento Dental – Aparelhos 
Corpo Academia Ortodônticos – Tratamentos de Canal  e 
15% de desconto Gengival -  Cirurgias em Geral – 
R. Washington Viana, 21, Centro, Rio das Restaurações e Próteses Dentárias
Ostras(RJ), em frente ao Banco do Brasil Rod. Amaral Peixoto, 446, Sl. 02, Centro, 
Tel.: (22) 2764-1598, (22) 7835-0913 Id: Rio das Ostras - Tel.: (22) 2771-1401

81*12196

Ótica Ipanema
Descontos de 12% em pagamentos à vista Servidor, o Sindserv-RO está sempre 

e de 7% em pagamentos à prazo para buscando formas de facilitar a sua vida. 

servidores filiados ao Sindserv-RO Tenha descontos em nossa Rede de 
R. Paulo Viana, lj. 31, Centro, Rio das Convênios, valorizando o comércio 

Ostras (RJ) - Tel.: (22) 2771-1573 local. 

No mês em que é celebrado o Dia do Trabalhador, 

o Cineclube Sindserv-RO exibe no dia 25, às 18, no 

Sindserv-RO, com entrada franca,  o documentário 

‘Em Arapiraca o trabalho canta’, dirigido por Luiz 

Bargmann Netto. O filme é uma edição do material 

audiovisual coletado pela pesquisa de mestrado 

sobre as cantigas de trabalho das destaladeiras de 

fumo de Arapiraca, Alagoas. Realizada em 1977, 

com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP, por Maria Zélia 

Galvão de Almeida e Jilson de Almeida, a pesquisa 

de campo, orientada no Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo, pela 

professora Telê Ancona Lopez, reuniu 20 horas de 

músicas e depoimentos, 300 fotografias e 42 

minutos de filmes Super-8. Os documentos 

originais da pesquisa e cópia da dissertação de 

mestrado Maria Zélia, em Literatura Brasileira na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, 

orientada pelo professor Carlos Garbuglio, estão 

depositados no Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo. Brasil, SP, 20’, 2007

Será exibido ainda na sessão ‘Outlet’. O 

documentário versa sobre as leis de consumo e a 

condição carcerária. Dir. Isaac Donato, Salvador 

(BA), 22', 2010). O Cineclube Sindserv-RO tem 

apoio da Videoteca Cinema Popular Brasileiro, do 

jornal O Polifônico, de ImprensaBR Assessoria de 

Comun icação  e  da  Grá f i ca  P romark .   

.cineclubesindservro.wordpress.com. 

Cineclube Sindserv-RO 
  O Trabalhador em cena


